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Resumo

O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma proposta de ensino para um conteúdo geométrico
com base na Teoria de van Hiele que propõe uma hierarquia de níveis de compreensão na
aprendizagem de conceitos geométricos. Para essa proposta realizamos a leitura dos livros de Nasser;
Sant’Anna (2010) e Nasser; Tinoco (2011) e escolhemos a abordagem metodológica de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas idealizada por
Onuchic (2012). A escolha pela Resolução de Problemas se deu por ser uma metodologia indicada
nos documentos curriculares nacionais (PCN, BNCC) para o ensino de matemática, particularmente
para o ensino de geometria. Propomos nesse trabalho também tecer aproximações esta metodologia e
a Teoria de van Hiele.

Abstract

This paper aims to present a teaching proposal for a geometric content based on van Hiele&39;s
Theory that proposes a hierarchy of comprehension levels in the learning of geometric concepts. For
this purpose we read Nasser&39;s books; Sant&39;Anna (2010) and Nasser; Tinoco (2011) and
chose the methodological approach of Teaching-Learning-Mathematics Assessment through Problem
Solving conceived by Onuchic (2012). The choice for Problem Solving was because it is a
methodology indicated in the national curriculum documents (PCN, BNCC) for teaching
mathematics, particularly for teaching geometry. We propose in this work also to weave approaches
this methodology and van Hiele&39;s Theory.

Abstrait

Cet article a pour objectif de présenter une proposition d’enseignement pour un contenu géométrique
basé sur la théorie de van Hiele, qui propose une hiérarchie des niveaux de compréhension dans
l’apprentissage des concepts géométriques. Pour cela, nous lisons les livres de Nasser;
Sant&39;Anna (2010) et Nasser; Tinoco (2011) et a choisi l&39;approche méthodologique
Enseignement-Apprentissage-Évaluation des mathématiques par la résolution de problèmes conçue
par Onuchic (2012). Le choix de la résolution de problèmes était dû au fait qu’il s’agissait d’une
méthodologie indiquée dans les documents du programme national (PCN, BNCC) pour
l’enseignement des mathématiques, en particulier pour l’enseignement de la géométrie. Nous
proposons également dans ce travail d’approcher les approches de cette méthodologie et de la théorie
de van Hiele.
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Introdução

O ensino da geometria é uma das linhas de pesquisas em Educação Matemática no Brasil, apontada
por Fiorentini e Lorenzato (2006) como uma linha emergente a partir da década de 90 do século
passado. Autores como Pavanello (1989, 1993), Lorenzato (1995), entre outros, afirmam em seus
trabalhos haver, no final dos anos 1980 e início dos anos de 1990, um abandono da geometria nas
escolas. É a partir dessas constatações que nesse período, acontece inicialmente por parte dos
educadores matemáticos uma tentativa de resgate ao ensino de Geometria.

Ainda nesse sentido, Caldatto e Pavanello (2015) citam as alterações curriculares no final da década
de 1990 como também um dos exemplos dessa tentativa de recuperação do ensino dos conteúdos
geométricos. A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática, mais precisamente,
em 1998 para os 3º e 4º ciclos, correspondentes aos quatro anos finais do Ensino Fundamental,
sugere uma abordagem da geometria por meio de atividades experimentais a partir da visualização e
manipulação de objetos do mundo físico.

As orientações do PCN-Matemática (BRASIL, 1998), foram sendo firmadas pelo Programa Nacional
do Livro Didático – PNLD, no qual atividades envolvendo inferência, análise, argumentação, tomada
de decisões, críticas e validação de resultados foram sendo valorizadas. Em relação aos conteúdos de
geometria, como resultado dos critérios estabelecidos pelo PNLD, podemos verificar que nos últimos
anos, o ensino de geometria nos livros didáticos de matemática tem sido abordado de forma
contextualizada.

Apesar dessas tentativas de resgates, Caldatto e Pavanello (2015) evidenciam que os resultados
obtidos pelos alunos em diversas avaliações nacionais que analisam o desempenho dos estudantes da
Educação Básica, como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), mostram que, em relação ao ensino de geometria, os resultados obtidos
pelos alunos não foram positivos.

As autoras ainda tecem relações com os resultados dos alunos e os resultados apresentados por
pesquisas da comunidade acadêmica. As pesquisas mostram que não houve o resgate da geometria
pretendido pelos estudiosos e pelas inciativas governamentais. Caldatto e Pavanello (2015) fazem
referência aos trabalhos de Nacarato; Passos (2003), Vasconcellos (2008), Santos (2009) e Caldatto;
Pavanello (2014) os quais apontam como um dos motivos para a ausência da geometria nas salas de
aulas, o despreparo dos professores e as dificuldades que eles ainda enfrentam para ministrar tais
conteúdos.

Diante dessa problemática do ensino de Geometria, reconhecendo a sua importância e relevância na
formação do aluno, um grupo de professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu
o Projeto Fundão, que desenvolve um trabalho na área de formação continuada de professores de
Matemática. Dentre os trabalhos realizados por esse projeto está a preocupação na melhoraria da
qualidade do ensino de geometria. O Projeto Fundão, a partir da aplicação de testes em alunos
brasileiros, confirmou o baixo nível de aprendizado em geometria. Nesse sentido, o projeto tem
como questão central o porquê os alunos apresentam tantas dificuldades na aprendizagem dos
conteúdos geométricos (NASSER; SANT’ANNA, 2010).

Com o intuito de sanar essa dificuldade, o projeto investiga, estuda, propõe experimentos em sala de
aula e produz materiais como apostilas e livros didáticos que visam a melhoria da aprendizagem de
geometria. Para tanto, o projeto se apoia na Teoria de van Hiele, criado por Pierre van Hiele e Dina
van Hiele-Geoldof a partir de suas pesquisas de doutorado, desenvolvidas devido a dificuldades
apresentadas por seus alunos do curso secundário na Holanda. A Teoria propõe que o
desenvolvimento do raciocínio em geometria ocorre em uma elevação de níveis (NASSER;
TINOCO, 2011).
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O Projeto Fundão também oferece cursos de capacitação, formação continuada e especialização para
professores de Matemática, uma vez que já foi constatada a dificuldade dos professores em ministrar
esses conteúdos. Além do mais, na Teoria de van Hiele o professor possui papel de destaque, uma
vez que para o aluno progrida de nível é necessário que o indivíduo vivencie atividades adequadas
selecionadas e ordenadas pelo professor.

Com isso, nas propostas e apostilas do Projeto Fundão, de acordo com Nasser e Sant’Anna (2010), o
grupo leva em consideração a atuação didática do professor, mas também considera importante a
participação do aluno na construção do seu conhecimento geométrico. Além disso, as propostas
apresentadas nas apostilas e livros estão de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.

Portanto, objetivamos nesse artigo, discutir uma proposta de ensino para a geometria com base na
Teoria de van Hiele. E, com isso, escolhemos a abordagem metodológica de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. Para tanto,
propomos neste trabalho, tecer aproximações entre a aplicação dessa metodologia de ensino e o
modelo do pensamento geométrico de van Hiele.

A escolha dessa metodologia de ensino se deu por ser uma metodologia indicada nos documentos
curriculares nacionais para se trabalhar a Matemática e, mais especificamente, vimos a possibilidade
de trabalhar a geometria em sala de aula. É possível observamos essa proposta nas indicações dos
documentos oficiais, a partir do PCN:

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com
situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar
naturalmente. O trabalho com noções geométricas contribui para a
aprendizagem de números e medidas, pois estimula o aluno a observar,
perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc (BRASIL,
1998, p. 51).

Dá mesma forma, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento mais atual que
regulamenta o currículo da educação básica no Brasil, sugere que a geometria envolva “o estudo
amplo de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de
diferentes áreas do conhecimento” (BRASIL, 2017, p. 267). Em relação ao ensino de geometria, a
BNCC ainda destaca a aproximação da geometria com os outros campos matemáticos, salientando
que ela não pode ficar reduzida à mera aplicação de fórmulas nem a aplicações numéricas.

Com isso, podemos observar que a geometria oferece um leque de possibilidades para se abordar em
sala de aula, fugindo do método quadro e giz. A geometria oferece subsídios para propor problemas a
partir de situações do mundo físico e do nosso cotidiano, além de possibilitar a articulação com os
demais campos a matemática, como aritmética e álgebra.

Nesse sentido, a Resolução de Problemas é uma das tendências metodológicas em Educação
Matemática que oferecem contribuições para o ensino de Matemática, inclusive para a geometria.
Essa metodologia, de acordo com Mendes (2008),

visa o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, favorecendo a todo o
momento a reflexão e o questionamento. O aluno aprende a pensar por si
mesmo, levantando hipóteses, testando-as, tirando conclusões e até
discutindo-as com os colegas (MENDES, 2008, p. 28).

Apesar das primeiras ideias sobre Resolução de Problemas terem sido divulgadas em 1945 com
George Polya, somente ao final da década de 1980, a Resolução de Problemas é considerada uma
metodologia de ensino. No Brasil, a Profa. Dra. Lourdes de la Rosa Onuchic criou em 1992, o Grupo
de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP) com o intuito de trabalhar “questões
que envolvem Resolução de Problemas e processos educativos de forma holística, procurando
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manter o foco maior nos processos de Ensino, de Aprendizagem e de Avaliação” (ONUCHIC; LEAL
JUNIOR; PIRONEL, 2017, p. 13) . Com isso, as pesquisas e práticas pedagógicas desenvolvidas por
este grupo, e nele também são alicerçados pela metodologia pedagógica de
Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas.

Portanto, para alcançarmos o objeto deste artigo, inicialmente apresentaremos a Teoria de van Hiele
e, logo em seguida, apresentaremos a metodologia pedagógica de Ensino-Aprendizagem-Avaliação
de Matemática através da Resolução de Problemas tecendo articulações entre a apllicação dessa
metodologia e as fases de aprendizagem da Teoria de van Hiele.

Teoria de van Hiele

Dina van Hiele-Geldof e seu marido, Pierre van Hiele a partir de suas teses de doutorado na
Universidade de Utrecht, Holanda, em 1957 desenvolveram um trabalho sobre o desenvolvimento do
pensamento geométrico, a Teoria de van Hiele. Em sua tese, Pierre buscou explicar o porquê os
alunos apresentavam problemas ao aprender geometria; ao passo que Dina, expôs em sua tese, um
experimento educacional com relação à ordenação do conteúdo de geometria e atividades de
aprendizado dos alunos. Logo após concluir sua tese, Dina morreu e foi Pierre quem desenvolveu e
divulgou a teoria, em publicações posteriores. (VILLIERS, 2010).

O trabalho realizado pelo casal van Hiele foi utilizado nos currículos de geometria da União
Soviética e na Holanda, ficando desconhecido nos Estados Unidos e na maioria dos países ocidentais
por quase duas décadas. Contudo, segundo Walle (2009, p. 440), “atualmente, a teoria dos van Hiele
se tornou o fator mais influente no currículo de geometria norte-americano e de diversos países”. A
teoria afirma que o desenvolvimento do pensamento geométrico ocorre em cinco níveis de
compreensão de conceitos, e que um nível depende do anterior. Além disso, o desenvolvimento
depende das orientações recebidas e não da maturidade dos alunos. Cada um dos níveis de van Hiele
representa as maneiras de pensar diante de situações geométricas. (WALLE, 2009; NASSER,
SANT’ANNA, 2010).

Walle (2009) descreve os níveis, partindo do nível 0, como foi enumerado por van Hiele. Cada nível
é caracterizado pelos objetos de pensamento explorados e os produtos de pensamentos como
resultado dos estudos desenvolvidos no nível. Uma característica visível nessa descrição é que os
produtos de pensamentos em cada nível são os objetos de pensamento do nível seguinte. De acordo
com Walle (2009), “os objetos (ideias) devem ser criados em um nível de modo que as relações entre
esses objetos possam se tornar o foco do nível seguinte”.

Quadro 1. Caracterização dos níveis de van Hiele

NÍVEL DE VAN
HIELE OBJETOS DE PENSAMENTO PRODUTOS DE PENSAMENTOS

Nível 0

Visualização

São as formas e "o que elas parecem".

Os alunos nesse primeiro nível
reconhecem e nomeiam as figuras,
baseado em suas características globais
e visuais.

São as classes ou agrupamentos das
formas que são “parecidas”.

Os alunos nesse nível podem criar e
começar a compreender as
classificações de formas, como
retângulos, triângulos e assim por
diante.

Nível 1

Análise

São as classes de formas, mais do que
as formas individuais.

Os alunos no nível de análise são
capazes de considerar todas as formas

São as propriedades das formas.

Os alunos operando no nível 1 podem
ser capazes de listar todas as
propriedades de quadrados, retângulos
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dentro de uma classe, bem mais do que
analisar apenas uma forma única.

e paralelogramos, mas não percebem
que esses são subclasses de outra
classe.

Nível 2

Dedução informal

São as propriedades das formas.

Os alunos são capazes de desenvolver
relações entre essas propriedades.

São as relações entre as propriedades
de objetos geométricos.

Os alunos serão capazes de
acompanhar e apreciar um argumento
dedutivo informal sobre as formas e
propriedades.

Nível 3

Dedução

São relações entre as propriedades
dos objetos geométricos.

Os alunos são capazes de examinar mais
do que apenas as propriedades das
formas.

Estabelecem relações entre as
propriedades.

São os sistemas axiomáticos
dedutivos para a geometria.

Os alunos constroem listas de axiomas
e definições para criar teoremas.

Eles também provam teoremas usando
raciocínio lógico claramente articulado.

Nível 4

Rigor

São sistemas dedutivos axiomáticos
para geometria.

Esse é o nível mais elevado da
hierarquia da Teoria dos van Hiele.

Os objetos de atenção são os próprios
sistemas axiomáticos, não apenas as
deduções dentro de um sistema.

São comparações e confrontos entre
os diferentes sistemas axiomáticos da
geometria.

Este é geralmente o nível de um
especialista em Matemática no ensino
superior que esteja estudando
geometria como um ramo da ciência
Matemática.

Fonte: (SANTOS; BARBOSA, 2017, p. 3, 4)

De forma prática, os alunos no primeiro nível, são capazes de observar as figuras isoladamente, e
compará-las com outros objetos de formas semelhantes, reconhecem apenas suas formas, sem
observar suas propriedades. Já no segundo nível, os alunos identificam algumas propriedades das
figuras, entretanto não conseguem relacioná-las entre si. No terceiro nível, os alunos começam a
relacionar os conceitos de uma figura com outras, além de conseguir acompanhar e apreciar
demonstrações. No quarto nível, os alunos já são capazes de elaborar demonstrações, fazer distinção
entre teoremas, postulados e definições, utilizando linguagem formal. No ultimo nível, os alunos
entendem e comprovam vários sistemas axiomáticos.

De acordo com Villiers (2010), a Teoria de van Hiele possui quatro características importantes, a
primeira é a “ordem fixa” dos níveis, ou seja, ordem dos níveis não varia e um aluno não pode estar
em um nível sem ter passado pelo nível anterior. A segunda característica, “adjacência”, diz que para
cada um dos níveis de pensamento o que era intrínseco no nível anterior deixa de ser no nível atual.
A terceira característica, diz respeito a “distinção” entre os níveis, para cada um deles existe “seus
próprios símbolos linguísticos e sua própria rede de relacionamentos que conecta tais símbolos”
(VILLIERS, 2010, p. 401). A quarta característica, “separação”, é que se duas pessoas estão em
níveis diferentes, elas podem não entender uma a outra.

O casal van Hiele responsabilizava o fato de que o currículo de geometriaera apresentado em um
nível mais alto do que o dos alunos, a época dos seus estudos, como a principal razão da falha desse
currículo. Com isso, os alunos não conseguiam entender o professor quando ensinava geometria e o
professor não conseguia entender o porquê eles não conseguiam compreender, aprender.
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(VILLIERS, 2010).

Para o aluno avançar de um nível inferior para o nível seguinte, segundo a teoria de van Hiele, será
necessário que passe por cinco fases de aprendizagem:

• Informação sobre os objetos de estudo;
• Orientação dirigida, na qual os alunos exploraram os objetos geométricos a partir das

atividades propostas pelo professor;
• Explicação, momento em que os alunos expressam suas primeiras opiniões para as

observações feitas na fase anterior;
• Orientação livre, em que os alunos buscarão suas próprias soluções para as atividades mais

complicadas;
• Integração, o aluno retoma o que aprendeu durante as atividades desenvolvidas, resume os

objetos geométricos e forma uma visão geral. (NASSER; SANT’ANNA, 2010)
É com base nessas fases que iremos propor uma articulação entre a teoria de van Hiele e a aplicação
da metodologia Resolução de problemas, por visualizarmos a contribuição dessa metodologia no
ensino da geometria em sala de aula..

Resolução de problemas e a Teoria de van Hiele: uma possível articulação

Para Miranda (2015), alguns pesquisadores destacam-se nos estudos com Resolução de Problemas,
como Polya (1962, 1978), Schoenfeld (1985), Onuchic (1999) e Walle (2009). Entretanto, Miranda
(2015) corroborando com Mendes (2008) atribui à Polya os trabalhos iniciais, nos quais abordou os
modos como planejar e resolver problemas e o descobrimento matemático através da Resolução de
Problemas. De acordo com Mendes (2008), Polya estabelece os seguintes objetivos da Resolução de
Problemas:

• Analisar os processos matemáticos estabelecidos pelos bons resolvedores de
problemas matemáticos;

• Melhorar as habilidades de resolução de problemas nas aulas de
matemática, considerando para isso os processos estabelecidos para um bom
resolvedor de problemas;

• Propor uma metodologia de trabalho docente envolvendo a técnica de
resolução de problemas nas aulas de matemática. (MENDES, 2008, p. 29)

Foi a partir da década de 1980, que se iniciou a análise e discussão sobre Resolução de Problemas,
como metodologia de ensino e como um ponto de partida e um meio de ensinar Matemática. Nos
Estados Unidos, a National Council of Teacher of Mathematics (NCTM), reconhecida associação
norte-americana de professores de Matemática, dedicou a publicação anual à Resolução de
Problemas nesta mesma década, indicando que a Resolução de Problemas deveria ser o foco da
matemática escolar (ONUCHIC, 2012).

De acordo com Miranda (2015), as discussões começam a ser mais intensas no final da década de
1980, e passam a ser um lema na década de 1990, sendo enfatizado o potencial da Resolução de
Problemas, um ensino que proporciona uma aprendizagem com compreensão e significado. Segundo
Onuchic e Allevato (2011, apud MIRANDA, 2015), a partir dos anos 2000, a Resolução de
Problemas passa a ser concebida como uma metodologia de ensino-aprendizagem de Matemática
pelos educadores matemáticos. Nessa perspectiva, “o problema é visto como ponto de partida para a
construção de novos conceitos e novos conteúdos; os alunos sendo coconstrutores de seu próprio
conhecimento e, os professores, os responsáveis por conduzir esse processo” (ONUCHIC e
ALLEVATO, 2011 apud MIRANDA, 2015, p. 23).

Os estudos e pesquisas realizados nas ultimas décadas com enfoque na Resolução de Problemas e
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sua aplicação, gerou diferentes interpretações sobre o que se entende por problemas e por Resolução
de Problemas. No Brasil, a pesquisadora Onuchic possui um Grupo de Trabalho e Estudos em
Resolução de Problemas (GTERP), com suas origens no início da década de 1990. Esse grupo tem
trabalhado a Resolução de Problemas como a “Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de
Matemática através da Resolução de Problemas”. De acordo com Onuchic (2012, p. 12),

[...] essa metodologia integra uma concepção mais atual de avaliação. Ela, a
avaliação, é construída durante a resolução do problema, integrando-se ao
ensino com vistas a acompanhar o crescimento dos alunos, aumentando sua
aprendizagem e reorientando as práticas em salas de aula quando for
necessário.

No GTERP, as pesquisas realizadas em sala de aula com o uso dessa metodologia, tem por objetivo,
o processo de ensino-aprendizagem-avaliação. Com isso, a metodologia se apresenta de forma que
professor e alunos desenvolvem o trabalho juntos. Para a aplicação da Resolução de Problemas em
sala de aula numa forma prescritiva ao professor, o grupo elaborou e faz uso de um roteiro de
atividades destinado à orientação de professores para a condução de suas aulas. Explanaremos esse
roteiro de forma a propor uma articulação da aplicação dessa metodologia em sala de aula com as
fases de aprendizagem da Teoria de van Hiele, necessárias para o aluno progredir de nível.

O primeiro passo é a “Preparação do problema”, no qual o professor deve selecionar um problema
(chamado problema gerador). Desse problema, os alunos construirão um novo conceito, princípio ou
procedimento. Portanto, o conteúdo matemático necessário para a resolução do problema proposto
ainda não terá sido trabalhado em sala de aula.

No primeiro passo, podemos constatar a importância do professor na escolha do problema. De
acordo com os Teoria de van Hiele, o professor deve conhecer ou buscar identificar em qual nível
seus alunos se encontram em relação aos conteúdos geométricos uma vez que, se o professor propor
um problema em um nível acima do nível dos seus alunos, o aluno irá se deparar com um problema
que não conseguirá resolver com o conhecimento que já possui. Segundo Nasser e Sant’Anna (2010,
p. 7), “cabe ao professor selecionar as atividades que o aluno deve vivenciar para que avance para o
nível seguinte”. Assim, evidencia-se, o papel de destaque do professor no modelo de van Hiele.

O professor ao propor um problema para uma turma do 6º ano do ensino fundamental precisa
conhecer o nível em que se encontram seus alunos. Dessa forma, não é possível trabalhar com um
problema sobre as classificações das figuras geométricas espaciais, por exemplo, se os alunos não
conhecem essas figuras a partir da sua visualização e não conhecem seus principais elementos e
características. Por exemplo, se o problema objetiva trabalhar com os alunos, a classificação das
figuras geométricas espaciais em prismas, pirâmides e corpos redondos, será necessário o
reconhecimento das faces dessas figuras, suas arestas e vértices, ou seja, o aluno precisará saber
quem são os elementos principais dessas figuras.

No segundo passo, “Leitura individual”, o professor entrega para cada aluno uma cópia do problema
que deverá fazer a leitura. O passo seguinte é a “Leitura em conjunto”, pela qual os alunos em grupos
realizarão uma nova leitura do problema. Nesse passo, o próprio professor pode auxiliar os alunos,
lendo e instigando-os a interpretar o problema. Nesse momento, podemos visualizar a fase de
aprendizagem inicial da Teoria de van Hiele, pois é a partir desse passo que os alunos tomam
consciência a respeito dos objetos de estudo com a leitura do problema.

No quarto passo, “Resolução do problema”, em um trabalho cooperativo e colaborativo, os alunos
buscam resolvê-lo, em seus grupos, somando seus conhecimentos. No quinto passo, “Observar e
incentivar”, o professor observa, analisa o comportamento dos alunos e estimula o trabalho em busca
da resolução do problema, incentivando a troca de ideias entre eles. “O professor incentiva os alunos
a utilizarem seus conhecimentos prévios e técnicas operatórias já conhecidas necessárias à resolução
do problema proposto.” (ONUCHIC, 2012, p. 13).
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Nesses dois passos, identificamos a segunda fase de aprendizagem da Teoria de van Hiele, pois nesse
momento ocorre a primeira mobilização dos alunos para resolver o problema, explorando o tópico de
estudo. Nesses passos, o professor pode também se apoiar nos níveis de van Hiele para que, durante
a troca de ideias, uma vez que o professor já sabe o nível do pensamento geométrico dos alunos,
ocorra uma evolução no nível ou uma preparação para essa evolução.

Se retomarmos o exemplo anterior, um professor ao propor um problema para uma turma de 6º ano,
sabendo que os alunos já possuem o nível 0 de van Hiele, ou seja, conhecem as figuras geométricas
espaciais e seus principais elementos e características, poderá fazer questionamentos pertinentes na
sala de aula, que possibilitem ao aluno mobilizar os conhecimentos que já possui. Após essa
mobilização, os alunos conseguem relacionar esses conhecimentos e elevar o pensamento dos alunos
ao nível 1, de forma que consiga classificar as figuras e nomeá-las corretamente, ou ao menos
prepará-lo para futuramente alcançar o nível da análise.

No passo seis, “Registro das resoluções na lousa”, os representantes de cada um dos grupos serão
convidados a registrar suas resoluções na lousa, para que todos os alunos as analisem e discutam
independente de serem resoluções certas, erradas ou feitas por diferentes processos (ONUCHIC,
2012). Acontece, portanto, a fase de explicação da Teoria de van Hiele, fase em que os alunos
explicitam seus pontos de vista acerca da atividade proposta e podem também modificar suas
resoluções.

A sétima etapa, “Plenária”, é um momento bastante rico para a aprendizagem. Nessa etapa, o
professor tem o papel de guia e mediador. Convida todos os alunos para realizarem uma discussão
em relação às diferentes resoluções registradas na lousa, incentivando a participação ativa e efetiva
de todos os alunos para defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. Essa etapa se
equipará à fase de orientação livre, pois os alunos a partir das discussões e trocas de opiniões terão
que procurar sua própria solução para o problema.

Logo após serem sanadas as dúvidas e analisadas as resoluções obtidas para o problema, na oitava
etapa, “Busca de consenso”, o professor incentivará os alunos a entrar um acordo sobre o resultado
correto. Para na última etapa, “Formalização do conteúdo”, o professor registrar na lousa uma
apresentação da resolução do problema, de forma organizada e estruturada em linguagem
matemática. Isso permitirá uma padronização de conceitos, princípios e procedimentos construídos,
destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre
o assunto. (ONUCHIC, 2012)

Essas duas ultimas etapas referem-se a ultima fase da Teoria de van Hiele, a fase de integração, na
qual o aluno rever o que aprendeu, resume e forma uma visão geral daquilo que foi estudado.
Sistematizamos essa articulação no quadro 2.

Quadro 2. Articulação entre Resolução de problemas e Teoria de van Hiele

Roteiro de atividades para aplicação da Resolução de
problemas

Fases de aprendizagem da
Teoria de van Hiele

Leitura individual InformaçãoLeitura em conjunto
Resolução do problema Orientação dirigidaObservar e incentivar
Registro das resoluções na lousa Explicação
Plenária Orientação livre
Busca de consenso IntegraçãoFormalização do conteúdo
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Fonte: elaborada pela autora

A partir dessa articulação, elaboramos uma proposta de ensino cujo objetivo é visualizar e
exemplificar a articulação entre a metodologia pedagógica Resolução de Problemas e a Teoria de van
Hiele do pensamento geométrico.

Proposta de ensino com a metodologia de Resolução de Problemas

Para esta proposta, realizamos a leitura de alguns materiais do Projeto Fundão da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com autoria da Profa. Dra. Lilian Nasser e colaboradores. O motivo para a
escolha desse material diz respeito à importância desse grupo na comunidade acadêmica na
divulgação da Teoria do casal van Hiele.

Os estudiosos da Educação matemática recomendam introduzir a geometria a partir do estudo dos
sólidos, uma vez que, de acordo com Nasser e Tinoco (2011, p. 13), “o mundo em que vivemos, com
o qual interagimos todo dia, é em três dimensões (tridimensionais)”. Portanto, introduzir os conceitos
do campo geométrico a partir do estudo das formas geométricas espaciais relacionando com os
objetos do nosso cotidiano.

Dessa forma, nossa proposta visa a aplicação em turmas do 6º ano do ensino fundamental por
abordar a introdução do conceito de volume como medida de capacidade, mas pode ser aplicada nos
demais anos do ensino fundamental maior (7º ao 9º ano). Uma vez que consta na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC, 2017), o ensino do objeto de conhecimento volume de sólidos
geométricos, formado por blocos retangulares, desde o 6º ano do ensino fundamental e se faz
presente no 7º e 8º ano. No 9º ano, apesar de ser especificamente os blocos retangulares, a BNCC
indica o objeto de conhecimento volume de prismas.

A partir dessa atividade, objetivamos elevar o nível do pensamento geométrico de van Hiele em
relação ao conteúdo de sólidos geométricos. Pois os alunos precisam mobilizar os seus
conhecimentos prévios a respeito dos sólidos, como nomenclatura e elementos, conhecimentos
referentes ao nível inicial de van Hiele para, a partir das discussões e resolução do problema, possam
chegar ao nível seguinte.

Nesta proposta, inicialmente, o professor informará aos alunos que será trabalhado, em aula, um
problema que dará continuidade no estudo dos sólidos geométricos, anteriormente estudado por eles.
O professor entregará para cada aluno uma cópia do problema (Quadro 3) que deverá fazer a leitura
individual.

Quadro 3. Problema Gerador

Um bloco com formato de paralelepípedo e medidas 6 cm X 5 cm X 4 cm é pintado em suas 6
faces com tinta azul. Depois ele é cortado em cubinhos de medidas 1 cm X 1 cm X 1 cm. Qual
é a quantidade de cubinhos que não terão nenhuma de suas faces pintadas de azul?

Fonte: elaborada pela autora

Após realizada a leitura individual do problema, os alunos se agruparão em duplas e realizarão uma
nova leitura do problema. Nesse momento, o próprio professor auxiliará os alunos, lendo e
levando-os a interpretar o problema. Além disso, o professor irá retomar os principais conceitos e
características já estudadas das figuras geométricas espaciais (nomenclatura e os principais
elementos).

Os alunos, em dupla, buscarão resolver o problema com os conhecimentos que já possui. Caberá ao
professor, observar e analisar o comportamento dos alunos, para que possam sentir-se mobilizados a
realizarem o trabalho em busca da resolução do problema. Além de incentivar a troca de ideias entre
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eles. Passado alguns minutos, o professor solicitará aos representantes de cada dupla para registrar
suas resoluções na lousa, para que todos os alunos possam analisar e discutir sobre as soluções
encontradas.

O professor convidará todos os alunos para realizarem uma discussão em relação às diferentes
resoluções registradas na lousa. Com isso, incentivará a participação ativa e efetiva de todos os
alunos para defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. Após as discussões, o
professor fará intervenção incentivando os alunos a entrarem em um acordo sobre o resultado
correto. Feito o acordo, o professor registrará na lousa uma apresentação organizada da resolução do
problema.

O professor retomará a resolução do problema, ressaltando a parte que corresponde ao cálculo que
determina a quantidade de cubinhos em que o bloco foi dividido. Em seguida, questionará os alunos:
É possível encontrar a quantidade de cubinhos a partir das medidas 6 cm X 5 cm X 4 cm do bloco?
Como? E se o bloco tivesse medidas 4 cm X 2 cm X 3 cm, em quantos cubinhos de medida 1 cm seria
dividido? É possível encontrar a quantidade de cubinhos a partir das medidas do bloco? Como?

Com base na resposta dos alunos, o professor irá formalizar o conceito de volume na lousa, como
sendo a quantidade de espaço que uma figura espacial ocupa. Sendo a medida do volume o
centímetro cúbico (1 cm3). Em seguida, o professor buscará junto aos alunos, generalizar o conceito,
evidenciando que o cálculo do volume de qualquer paralelepípedo é dado pela multiplicação de suas
medidas. Desse modo, o professor deverá formalizar no quadro que o volume de um paralelepípedo
de medidas a, b e c é calculado pela fórmula .

A partir desta proposta, podemos verificar uma abordagem que segue os passos descritos pela
metodologia Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas,
respeitando e se apoiando na hierarquia dos níveis de van Hiele.

Considerações finais

O presente trabalho teve como objetivo, discutir uma proposta de ensino para a geometria, mais
especificamente para o conceito de volume, com base na Teoria de van Hiele. Para a proposta
escolhemos a abordagem metodológica de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através
da Resolução de Problemas evidenciando aproximações entre a aplicação desta metodologia de
ensino e as fases de aprendizagem da Teoria de van Hiele.

Com a produção deste artigo, foi possível percebemos que a Teoria de van Hiele pode ser ótima
aliada do professor para o desenvolvimento dos conceitos geométricos, de forma que os alunos
possam superar as dificuldades enfrentadas na aprendizagem desses conteúdos. Além disso, o
professor precisa se conscientizar da importância que ocupa nesse processo de aprendizagem no
momento em que seleciona as atividades que serão aplicadas em sala de aula, de forma que o aluno
seja capaz de realizá-las. Além disso, também é papel do professor buscar estratégias e metodologias
que superem o ensino tradicional.

Nesse sentido, a Resolução de Problemas tem se tornado uma importante metodologia no ensino de
Matemática, oferendo uma alternativa ao ensino tradicional, no desenvolvimento de conceitos
matemáticos. A partir desta metodologia, os alunos podem ver os conhecimentos e procedimentos
matemáticos surgirem com significado ao mesmo tempo em que desenvolve capacidades
matemáticas como o raciocínio matemático e a comunicação matemática.

Com isso, essa metodologia pode ser utilizada para o estudo dos conceitos geométricos de forma a
desenvolver esse pensamento dos alunos. A partir das aproximações feitas neste trabalho, podemos
visualizar as contribuições da metodologia para que os conteúdos geométricos sejam apresentados de
forma que os alunos consigam e acompanhem o desenvolvimento desses conteúdos. Além disso, o
trabalho com Resolução de Problemas pode contribuir para a elevar, ampliar os níveis de
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pensamento geométrico dos alunos.
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